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  תשע"ו שביעי של פסח קס גליון בס"ד 

ן קריעת ים סוףינפלא בענביאור 

  ]ח[

ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתוֹ ַהָּים ְוַהַּמִים ָלֶהם (יד, כט) 

                                                 
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו "כט) , שמות ידתוכן דבריו, דהנה על הפסוק ([ח]  1

", דרשו חז"ל ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשֹמאָלם ֹחָמהְוַהַּמִים ָלֶהם  ,ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹו ַהָּים

שירד סמאל  .והמים להם חמה" ) וז"ל:]לדילקוט שמעוני בשלח [רמז ר(

ראל עבודה זרה במצרים ואתה עושה להם רבש"ע לא עבדו יש ,ואמר לפניו

 נסים, והיה משמיע קולו לשר של ים ונתמלא עליהם חמה ובקש לטבען

  כו'" ע"כ. 

הנה המדרש בא לבאר מדוע כתיב חמה חסר ולא כתיב חומה עם וי"ו, 

ומבאר דהוא מלשון כעס, ששר של מים נתמלא חמה על ישראל שה' עושה 

, נתמלא חמה להםדהיינו שר של מים.  ,'והמיםלהם ניסים, וכאילו כתיב 

עליהם כעס', מדוע עושה ה' ניסים לישראל, והרי עבדו עבודה זרה 

במצרים, לפיכך ביקש לטובעם. [ועיין בסוף דברינו, שלפי ביאור המשך 

חכמה להלן, לא ביקש לטובען מיד שנכנסו למים, אלא לאחר שנכנסו 

אנוסה מפני ישראל, אז המצרים, והמים התחילו לטובעם ואמרו המצרים 

ביקש הים להציף את ישראל ולטובען]. ויש לדקדק, וכי עד עכשיו לא נעשה 

ניסים לישראל, והרי נעשה להם עשרה מכות לפני כן במצרים, שכל המכות 

היו על המצרים וישראל ניצלו מהם וביותר במכת בכורות, ומדוע לא קטרג 

בדי עבודה זרה, ודוקא עכשיו עליהם לומר הללו עובדי עבודה זרה והללו עו

  נתמלא השר חימה על ישראל. 

ומקדים המשך חכמה לבאר דבר נפלא ועמוק, דהנה שני סוגי מצוות יש: 

א. מצוות שבין אדם למקום, ונקראות מצוות שמעיות, שעיקר מצותן הוא 

מפני ששמענו מפי הגבורה לקיימן. ב. מצוות שבן אדם לחבירו כגזל ולשון 

שכליות, כי השכל מחייב לשומרן שהם דברים נימוסיים. הרע שנקראות 

והנה מצאנו דבר והיפוכו בין יחיד לרבים לענין עונש של העובר על מצוות 

שמעיות ושכליות. דהנה, אין עונשים ליחיד העובר על מצוות שכליות, 

שאפילו גזל ניתן להשבה, ואין שום מצוה שכלית שיש עליה מלקות, או 

כרת, לעומת זאת על מצות שמעיות יש עונש מלקות כרת מיתת בית דין או 

ומיתת בית דין, וכל זה ביחיד, אבל ברבים העוברים על מצוות שכליות 

  ֹחָמה ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשֹמאָלם:

  ציבור אין נענשים אלא כשיש מחלוקת ביניהם

 1בהתבונן .והמים להם חומה מימינם ומשמאלם(יד, טו) 

מצאנו שהחמיר הקב"ה עליהם יותר כשעוברים על מצוות שכליות, מאשר 

כשעוברים על מצות שמעיות, שהרי לא נחתם גזר דינם של דור המבול אלא 

עוברים על איסור עריות, ובבית הראשון שהיו עובדי על הגזל, למרות שהיו 

עבודה זרה חזר ונבנה לאחר שבעים שנה, כיון שלא היו עוברים על מצווות 

שכליות, אבל בבית שני אפילו שלא עברו על מצווות שמעיות, לא חזר 

  ונבנה כיון שהיו עוברים על מצוות שכליות בין אדם לחבירו.

אינו עובר על עבירות שכליות, והם  והטעם בכל זה, כיון שכשציבור

באהבה, דינם כרבים, וה' מרחם על ציבור ואינו מענישם אפילו שעברו על 

טז) השוכן אתם בתוך  ,(ויקרא טזמצוות שבין אדם למקום, כדכתיב 

, אבל כשיש ביניהם מחלוקת, אין דינם כרבים אלא כיחיד, ואז טומאתם

  ם.נענשים על עבירות שיש להם בין אדם למקו

ועל פי זה מבואר דהנה כשהיו ישראל במצרים, אף על פי שעבדו עבודה 

זרה היו ראויים לניסים, כיון שלא היה ביניהם לשון הרע והיו אוהבים זה 

ומנין שלא נחשדו על לשון ) וז"ל "פרשה ה (בא,מכילתא את זה, כדאיתא ב

ג  תלמוד לומר ושאלה אשה משכנתה (שמות ,הרע והיו אוהבין זה את זה

כבר היה בידם שנים עשר חדש ואי אתה מוצא אחד מהם שהלשין על  ,כב)

" ע"כ. לפיכך אף על פי שעבדו עבודה זרה והפרו ברית מילה מחל חברו

מכילתא להם ה', אבל כשעברו את הים היה ביניהם מחלוקת כדאיתא ב

ארבע כתות נעשו ישראל על הים, אחת אומרת ) וז"ל: "פרשה ב ,בשלח(

ואחת אומרת לעשות מלחמה  ,הים ואחת אומרת לשוב למצריםליפול אל 

". וכיון שנעשה מחלוקת ביניהם לא היה ואחת אומרת נצווח כנגדן ,כנגדן

דינם כציבור אלא כיחיד, ולכן אמר שר של ים שהללו עובדי עבודה זרה, 

  כיון שיש ביניהם מחלוקת דינם כיחיד ויענשו על עון עבודה זרה. 

חלקו לארבע כיתות לא היה להם דין של ציבור אלא לכן רק על הים שנ

כיחידים, ואז היה ראוי לענישם על עבודה זרה שעשו, לכן קטרג להענישם 

מפני עבודה זרה, ולא מפני המחלוקת, אלא שהמחלוקת הפריד ביניהם 

   שיהיה דינם כיחידים ולא כציבור.
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 ב

 ,דה זרה ועריותכי במצוות שמעיות כמו עבו ,בדרכי התורה נראה

 ,לא כן בנימסיות ומידות .יש כרת וסקילה ושאר מיתות ומלקות

דהוי לאו  ,אין בו מלקות ,כמו מחלוקת לשון הרע רכילות גזל

   .או דהוי לאו שאין בו מעשה ,הניתן לתשלומין

בזה  ,אבל אם הצבור נשחתין ,אולם זה דוקא ביחיד העושה

ו של דוד כולם צדיקים א) דור, מצאנו להיפך בירושלמי דפאה (א

אבל  ,'ועל ידי שהיו בהם דלטורין היו נופלים במלחמה וכו ,היו

ועל ידי שלא היו בהם  ,דורו של אחאב עובדי עבודה זרה היו

שאם הצבור נשחתין  .דילטורין היו יורדים למלחמה ומנצחים

טז) השוכן אתם  ,על זה נאמר (ויקרא טז ,בעבודה זרה ועריות

על  ,ל בנימוסיות ומידות לשון הרע ומחלוקתאב ,בתוך טומאתם

כביכול סלק  ,'ז) רומה על השמים וכו ,זה כתוב (תהלים נז

א) שבמקדש ראשון היו  ,וגדולה מזו אמרו (יומא ט .שכינתך מהם

ובמקדש שני היו עוסקים בתורה  'כועובדי עבודה זרה עריות 

ו תנ ,הם גדולים יושם שאלו מ .מפני שנאת חנם 'כוובמצוות 

הרי דאם הצבור נשחתים  '.כועיניכם בבירה שחזרה לראשונים 

ולכן אמר רבי יוחנן  ,גרוע יותר מאם נשחתין במצוות ,במידות

שהרי דור המבול  ,חלק דף קח א בא וראה כמה גדול כוחו של חמס

 ,עברו על הכל ולא נחתם גזר דינם אלא על שפשטו ידיהם בגזל

שעל  .כי מלאה הארץ חמס יג) הנני משחיתם ,דכתיב (בראשית ו

                                                 

שאמרו  ומוכיח המשך חכמה שציבור שעובר על כל התורה ה' מוחל, ממה

בהם  הועל ידי שהי ,כולם צדיקים היו(ירושלמי פאה, א, א) שדורו של דוד 

אבל דורו של אחאב עובדי עבודה זרה  ',דלטורין היו נופלים במלחמה וכו

הנה  .בהם דילטורין היו יורדים למלחמה ומנצחים הועל ידי שלא הי ,היו

וז"ל: מוכח שה' מוחל לציבור, והטעם בזה מבואר בירושלמי (שם) 

 ,אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא [שהיה מחלוקת ביניהם] באותה שעה"

הוא הוא ה ,סליק שכינתך מביניהון ,מה שכינתך לירד בארץ ,רבון העולמים

" ע"כ, וכיון על כל הארץ כבודך ,[שם נז ו] רומה על השמים אלהים כתיבד

שאין שכינה עמהם, נענשים על מעשיהם, אבל כשהם באהבה שכינה 

  .טז) השוכן אתם בתוך טומאתם ,(ויקרא טזמהם, כדכתיב ע

וגדולה מזה אמרו (יומא ט, א) שאפילו בית המקדש השני נחרב ולא נבנה 

עד היום מפני שנאת חינם, אבל מקדש ראשון אף על פי שעבדו עבודה זרה 

חזר ונבנה לאחר שבעים שנה, כי לא היה ביניהם מחלוקת. ואף על פי שעל 

ה' מעניש בעונש מיתה, מכל מקום מה שאמר רבי יוחנן נימוסיות אין 

(סנהדרין קח, א) שלא נחתם גזר דינם של דור המבול אלא על הגזל, הכונה 

בזה שכיון שהיו פרוצים בעריות, ועל זה היו ראויים להענש ולמות, אלא 

אבל על נימוסיות  ,והיה מרחם עליהם ,עריות דין צבור יש להם

יאחר  ,ולכן על חילול שבת בעונותינו הרבים שנתפשט .לא יתכן

ואף בעבודה זרה אמרו בספרי והנפש ונכרתה  ,כי הם צבור ,להם

הולכים  ,אבל כיון שפרצו בנימוסיות ,שאין הצבור נכרתים

לחמוס ולגזול ונשחתו במידות כי המה כחייתו בחרבות וחצים 

אם  ,כי איך נחשוב להם .ולא יאחרה'  אז נקום ינקם ,טרף

ואם כצבור הלא על נימוסיות  ,כיחידים הלא על מצוות הן נכרתין

אבל כיון  ,וכן בדור המבול על גזל לבד היה דנן כיחידים .הן יתמו

דן אותו כל  אם היה ,יב) ,שהשחית כל בשר את דרכו (בראשית ו

והיו  ,ועל כרחך דדן אותן בהצטרף כצבור ,יחיד לעצמו היה נכרת

שהיה החטא בעבודה  ,ולכן מצאנו שעל העגל. נכרתין עבור הגזל

 ,יד) ,מחל הקדוש ברוך הוא להם ונתרצה להם (שמות לב ,זרה

 ,אבל על מרגלים שהיה לשון הרע וכפיות טובה לא מחל להם

ומזה אתי שפיר . לה) (במדבר יד כט 'ובמדבר הזה יתמו וכ ,ונגזר

רלד) והמים להם חומה (שמות בשלח, המדרש שהובא בילקוט (

ע לא עבדו עבודה זרה "מלמד שעמד סמאל ואמר רבש יד כט)

נתמלא עליהם חמה  ,ישראל במצרים ואתה עושה להם נסים

היינו דעל הנסים  ,חסר ויו] וביקש לטובעם [לכן כתוב חמה

משום דהגם דהיו  ,ממצרים לא טען שעשה להם בהוציאם

אבל מאושרין  ,נשחתין כמו שעבדו עבודה זרה והפרו ברית מילה

שאם לא היה ביניהם מחלוקת היה ה' דן אותם כציבור והיו ניצולים, אבל 

דם בגזל אי אפשר לדונם כציבור אלא כיחידים, לכן ראוי כיון שפשטו י

להענישם על העריות, וזאת הכונה שנחתם דינם על הגזל, שמחמת הגזל 

דינם כיחיד שראוי להענישם על העריות. וכאן בקריעת הים המדרש מפרש 

יש להענישם, דהיינו על עבודה זרה, ובדור המבול מפרש  איזה חטאעל 

  נחתם דינם להענש, מפני שאין לדונם כציבור.  מדוע הטעםרבי יוחנן 

מחל הקדוש ברוך הוא להם  ,שהיה החטא בעבודה זרהולכן על חטא העגל 

מרגלים שהיה לשון הרע חטא האבל על  ,יד) ,ונתרצה להם (שמות לב

, (במדבר יד 'במדבר הזה יתמו וכועליהם  ונגזר ,וכפיות טובה לא מחל להם

כציבור [ואף על פי שאין עונש מיתה על לה), כיון שאי אפשר לדונן 

מחלוקת ולשון הרע, מכל מקום נענשו בחטא המרגלים על חטא העגל, 

רש"י " ופּוְביֹום ָּפְקִדי ּוָפַקְדִּתי ֲעֵלֶהם ַחָּטאָתם, לד) "מות לבכדכתיב (ש

עתה שמעתי אליך מלכלותם יחד, ותמיד תמיד  -וביום פקדי וגו' "

פקדתי עליהם מעט מן העון הזה עם שאר כשאפקוד עליהם עונותיהם ו

  כו'" עכ"ל.] העונות
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 ,שלא היה בהן לשון הרע והיו אוהבין זה את זה ,היו במידות

ולכן בצבור הקדוש ברוך הוא עושה  ,יעויין מכילתא בא פרשה ה

ויש שאמרו נשוב  ,כשנחלקו לארבע כתות ,אבל במים ,להם נסים

והן נכרתין על  ,הלשין שצריך לדון אותם כיחידים ,ימהמצר

                                                 
ַוָּיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹו ַהָּים " כבתוכן דבריו, דבפרשה כתיב בפסוק  2

 כתיב כה", ואחרי כן בפסוק ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשֹמאָלם חוָֹמהַּבַּיָּבָׁשה ְוַהַּמִים ָלֶהם 

ַוְיַנֲהֵגהּו ִּבְכֵבֻדת ַוֹּיאֶמר ִמְצַרִים ָאנּוָסה ִמְּפֵני ִיְׂשָרֵאל ַוָּיַסר ֵאת ֹאַפן ַמְרְּכֹבָתיו "

ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו  כתיב כט" ואחרי כן בפסוק ִּכי ה' ִנְלָחם ָלֶהם ְּבִמְצָרִים

  " ע"כ. ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשֹמאָלם ֹחָמהַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹו ַהָּים ְוַהַּמִים ָלֶהם 

יב חומה עם וי"ו, ואחרי כן חמה בלי וי"ו, ועל פסוק כט הנה בתחלה כת

דורש המדרש שנתמלא חימה, דכתיב בלא וי"ו. ויש לדקדק, מדוע לא כתיב 

חמה בלי וי"ו בתחלה בפסוק כב, ורק לאחר מכן בפסוק כט כתיב בלי וי"ו, 

והרי לפי המבואר החמה היתה מיד שנכנסו למים, שאז היה קטרוג שיש 

אחר מכן שהשיב לו ה' שראויים לנס, כבר לא היה לו חמה להורגם, אבל ל

  עליהם, והיה לכתוב חמה בלי וי"ו בתחלה, ובסוף הפרשה חומה.

ומבאר המשך חכמה, שאף על פי שנחלקו לד' כיתות בים, מכל מקום כיון 

שעשו תשובה לפני יציאתם ממצרים, שמשכו ידם מעבודה זרה ומלו 

ראויים להענש, שהרי אין עונש מיתה על  לא היו (מכילתא בא, ה),ביניהם 

מחלוקת ועבירות שבין אדם לחברו, אלא שאי אפשר לדונם כציבור אלא 

כיחידים, ואז נענשים על עבירות שראוי להענישם כעבודה זרה וגילוי 

  עריות, 

אבל כיון שעשו תשובה, אין להענישם, לכן בפסוק כב כתיב חומה עם וי"ו, 

ה בתחלה, אבל כיון שהמצרים עשו תשובה לרמז שלא היה עליהם חימ

פסחים כדכתיב בפסוק כה שהאמינו בה' ואמרו ה' נלחם להם, ואמרו ב

" אמר לו הקדוש ברוך הוא לשר של ים פלוט אותן ליבשה) "קיח, ב(

פלוט אותן ליבשה. וניתנו לקבורה שם בזכות שאמרו (שם) "רשב"ם ופ

כתיב (שם טו) נטית ימינך והיינו ד ,(שמות יד) כי ה' נלחם להם במצרים

" שנשבע הקדוש ברוך הוא לארץ שלא תענש על קבורתן ,תבלעמו ארץ

עכ"ל, לכן מיד שעשו תשובה אמר סמאל לה', מדוע יש להטביע את 

המצרים, הרי עשו תשובה, וכשם שלישראל קרעת את הים אף על פי שיש 

כן בהם ד' כיתות ומחלוקת כיון שעשו תשובה ביציאתם ממצרים, אם 

המצרים שעושים תשובה ומאמינים בה' ומדוע אתה מצוה להאבידם, 

(כו) ַוֹּיאֶמר ה' כדכתיב מיד לאחר שאמרו מצרים שה' נלחם להם, כתיב "

  ". ֶאל ֹמֶׁשה ְנֵטה ֶאת ָיְד ַעל ַהָּים ְוָיֻׁשבּו ַהַּמִים ַעל ִמְצַרִים ַעל ִרְכּבֹו ְוַעל ָּפָרָׁשיו

ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח במדרש ( ועל זה השיב לו ה' כדכתיב

 ,וכי לדעתם עבדוה ,השיב לו הקדוש ברוך הוא שוטה שבעולם"] לד[רמז ר

  .ק"ודו ,ואיך אתה עושה להן נסים ,עבודה זרה

  [ט]

המסתכל יראה דבקרא קמא (פסוק כב) כתוב והמים להם  2אמנם

ועל זה  ,ו"רק בכתוב השני (פסוק כט) כתוב בלא וי ,ו"חומה בוי

ואתה דן שוגג כמזיד  ,והלא לא עבדוה אלא מתוך שעבוד ומתוך טרוף דעת

אותה חמה שנתמלא על ישראל  ,ואונס כרצון, כיון ששמע שר של ים

[י"ד, כ"ו] ששבו מישראל על  שנאמר וישובו המים ,החזירה על מצרים

  " עכ"ל. מצרים

[כלל דבריו, מה שמחלק המשך חכמה בין מצות שמעיות ושכליות כו' כדי 

לישב מדוע לפני שעשו תשובה במצרים, והיו המכות על המצרים ולא על 

ישראל, לא היה מקטרג עליהם הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה 

עשו תשובה, לפיכך מבאר שכיון שלא היה זרה, שהרי רק במכת בכורות 

ביניהם מחלוקת, היה דינם כציבור שמוחל ה' לציבור, מה שאין כן המצרים 

היה ביניהם מחלוקת והיו ראויים להענש על מעשיהם. אבל כשיצאו 

ממצרים קטרג עליהם שימותו מפני שהיה ביניהם מחלוקת וראוי להענישם 

צרים חזרו בתשובה, לא קטרג על עבודה זרה שבידם, אלא שלפני שהמ

עליהם, כיון שישראל עשו תשובה ביציאתם ממצרים, ולכן כתיב חומה עם 

  וי"ו, 

אבל כשראה שאין ה' מקבל תשובה של המצרים על עבודה זרה, ורוצה 

להעניש את המצרים, חזר וקטרג על ישראל שראוי להענישם על עבודה 

רה, ועכשיו שיש מחלוקת זרה שבידם, כיון שאין תשובה על חטא עבודה ז

ביניהם אין לדונם כציבור אלא כיחיד, ועל זה השיב לו ה', שבאמת יש 

תשובה לעבודה זרה, אלא שהמצרים לא עשו תשובה ראויה מתוך הרווחה 

רק מתוך הדחק, מה שאין כן ישראל עשו תשובה מתוך הרווחה, לכן הוא 

  ק כונתו.מקבל תשובת ישראל ואינו מקבל תשובת המצרים, זה עומ

ללא המתקרבת וברוח קדשו כתב דברים מבהילים על השואה [

עשרות  למרות שהיה זה -" אז נקום ינקם ה' ולא יאחר" – ספק

  ]. יש לא עלה זאת על ליבואשנים קודם לכן, ו

[ודע, שלפי שיטת המשך חכמה, החמה של השר היתה כשאמרו המצרים 

" וציוהו ה' להשיב י ה' ִנְלָחם ָלֶהם ְּבִמְצָרִיםָאנּוָסה ִמְּפֵני ִיְׂשָרֵאל ּכִ בפסוק כה "

הים עליהם, ומיד השיב לו ה' שתשובת המצרים אינה מתקבלת, ואז מיד 

ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמִים ַוְיַכּסּו ֶאת ָהֶרֶכב ְוֶאת ַהָּפָרִׁשים ְלֹכל ֵחיל ַּפְרֹעה " כתיב כחבפסוק 

א ִנְׁשַאר ָּבהֶ  ", ואף על פי כן שרק לאחר מכן ם ַעד ֶאָחדַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם ַּבָּים 

 ֹחָמהּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹו ַהָּים ְוַהַּמִים ָלֶהם כתיב בפסוק כט "

", אף על פי שחמה זו היתה לפני כן, לרמז שהיה עליהם ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשֹמאָלם

  חמה, והוא לאחר שאמרו המצרים אנוסה, 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

דבאמת אמר להם משכו  ,והוא ,דרש המדרש שנתמלא חימה

והם עשו תשובה  ,(מכילתא בא, ה) עבודה זרה והדבקו במצוותמ

וכן מלו עצמם ובשר בניהם  ,'על עבודה זרה שהאמינו בה

ולכן לא היה לצעוק על שהשם  ,), היב רבה ועבדיהם (שמות

יתברך עשה להם נסים במצרים בהוציאם ביד רמה בעמוד אש 

 אל כירק כאן שאמרו מצרים (פסוק כה) אנוסה מפני ישר ,וענן

נלחם וחזרו בהם לנוס ה'  הלא הודו כי ,נלחם להם במצריםה' 

 עשו תשובה [ומפני זה זכו לקבורה אם כן גם הם ,מפניהם

על זה צעק הלא גם ישראל עבדו עבודה זרה  ,ם דף קיח]"רשב

אם כן מפני מה הללו ניצולים והללו יהיו  ,במצרים ונמחל להם

מכילתא שם) שוטה וכי על זה השיב הקדוש ברוך הוא (, נטבעים

הלא לא עבדו אלא מתוך שעבוד ומתוך טרוף  ,מפני ישוב עבדוה

  .הדעת

אבל התשובה שפירשו מעבודה זרה ושחטו תועבת מצרים 

דששה חדשים בטל  ,לעיניהם היו מתוך יישוב ומתוך ההרווחה

 ,אבל המצרים הוא להיפך ,השעבוד מהם כיון שהחלו המכות

והתשובה היתה  ,ווחה והשלוהדעבדו עבודה זרה מתוך ההר

ולכן הם נטבעים וישראל עושה להם  ,מתוך הטרוף שנהממו בים

.אמן ,מתוך הרווחה 'ת שבני ישראל ישובו לה"יתן השי .נסים

  

  

  

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

משך חכמה עם ביאור "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

 במדבר דברים. –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".בינת החכמה

 ,תוספות רבות עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייל חינםלקבלת הספרים 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

                                                 

התורה וכתבה חמה בלי וי"ו רק בסוף הפרשה, לרמז שהחמה  לפיכך דקדקה

לא היתה מתחלה שעברו ישראל בים אלא לאחר מכן. ואף על פי שיצאו 

ישראל מהים, רצה הים לצאת מגבולו ולהציפם, שהרי על שפת הים עמדו, 

ולכן כשקבל תשובת ה' השיב את החמה שלו על המצרים, כלשון המדרש 

ים אותה חמה שנתמלא על ישראל החזירה על  כיון ששמע שר של(שם) "

". ולפי מצרים שנאמר וישובו המים [י"ד, כ"ו] ששבו מישראל על מצרים

ונתמלא עליהם חמה ביאור זה של המשך חכמה, מה שאמרו במדרש "

" אין הכונה בשעה שעברו את המים, אלא רק לאחר מכן ובקש לטבען

ם, ביקש להציפם שהמצרים אמרו אנוסה, וישראל כבר יצאו מהמי

   ולהטביען].

[ועוד יש לך לדעת, שאף על פי שגירסת הילקוט על פסוק כה דכתיב חומה 

עם וי"ו, המשך חכמה סובר שיש לגרוס חמה, והמדרש דורש על פסוק כט, 

  כל הדקדוקים שיש על דבריו בס"ד] ובזה מיושב

 


